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.PrtScn + Windows لحفظ لقطة الشاشة الخاصة بك كملف اضغط على مفتاح شعار

إذا كنت تستخدم جهازًا لوحيًا ، فاضغط على زر شعار Windows + زر خفض مستوى الصوت.. الطريقة األولى: التقط لقطات سريعة مع شاشة الطباعة
(PrtScn) زر على اضغط PrtScn أزرار على اضغط الحافظة إلى الشاشة لنسخ Windows + PrtScn استخدم ملف إلى الشاشة لحفظ المفاتيح لوحة على
أداة Tool Snipping المدمجة استخدم Bar Game في Windows 10 يمكن للزر 'طباعة الشاشة' الموجود على لوحة المفاتيح التقاط لقطة شاشة وحفظها
كملف ، أو التقاط لقطة شاشة دون حفظها كملف ، أو التقاط لقطة شاشة لنافذة واحدة فقط (بدالً من الشاشة بأكملها).

 ohio business license llc

لديه خيار مدمج يعمل بشكل ممتاز للمهام األساسية ، ولكن العديد من برامج الجهات الخارجية توفر سهولة أكبر في االستخدام والميزات.. ستختفي
الشاشة للحظة ، وستظهر لقطة الشاشة كملف في مجلد بعنوان Screenshots ، داخل مجلد الصور االفتراضي الخاص بك.. لقطة شاشة هي صورة مأخوذة من
أي شيء على شاشتك.. يمكنك التقاط لقطة شاشة على أي نظام أساسي ، وال يختلف أخذ لقطات الشاشة في Windows.. تحقق من دليل الكمبيوتر
Buddha.dll Для Call Of Duty Black Ops 2المحمول الخاص بك لمزيد من المعلومات. 

Hp Printer Driver Free Download For Mac

 download Familykeylogger
 .Windows اليوم سوف نوضح لك كيفية التقاط لقطة شاشة في rm to mp3 converter with crack download

 octopus box samsung software free download

في هذه المقالة سأعرض لك عدة طرق مختلفة اللتقاط لقطة شاشة في نظام التشغيل Windows 10.. يمكن تسمية زر شاشة الطباعة على أنه PrtScn أو
PrntScrn أو Print Scr مفتاح على اضغط حفظ بدون لقطة خذ ..مشابه شيء أو PrtScn لوحات في ..الحافظة إلى لشاشتك شاشة لقطة نسخ اآلن يتم
مفاتيح الكمبيوتر المحمول ، قد تضطر إلى الضغط على المفتاح Function أو Fn للوصول إلى ميزة Screen Print.. عند الضغط على المفتاح ، سيبدو األمر
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